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Cada um que se propõe a fazer parte de um 

projeto que contribui para o sucesso coletivo 

impacta diretamente a vida de outras pessoas, 

as quais estão, direta ou indiretamente, ligadas 

por esse propósito. Muito mais do que facilitar 

o acesso ao crédito, a Cresol Sicoper surgiu 

com a proposta de permitir que sonhos, planos 

e conquistas fossem alcançados. Que famílias 

pudessem construir novos futuros em busca 

de qualidade de vida, de transformação, de 

mudanças.

Para isso, um elo de confiança foi firmado: 

uma ligação que dá sentido a todo trabalho 

desenvolvido, um sentimento que norteia mais 

do que linhas de crédito. Em 2017, tivemos a 

certeza de que estamos trilhando um caminho 

de vitórias junto a cada associado que escolhe 

fazer parte dessa grande família. Cada associado 

que se reconhece na missão da Cresol de 

fomentar a cooperação por meio do crédito 

orientado e da educação financeira, construindo 

novos saberes, visando ao desenvolvimento 

regional de forma sustentável e solidária. Cada 

cooperado que impulsiona o Sistema a evoluir 

constantemente em direção ao futuro.

Encerramos 2017 celebrando a colheita de 

grandes frutos, de vitórias que consolidam o 

Sistema Cresol Sicoper no cenário financeiro 

nacional. Nestas páginas, você encontrará a 

apresentação dos principais resultados e ações 

desenvolvidos – seja no âmbito estratégico, 

operacional ou social. 
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Fomentar a cooperação entre associados, especialmente 

agricultores familiares e cooperativas, por meio do 

crédito orientado e da educação financeira construindo 

novos saberes, visando o desenvolvimento regional de 

forma sustentável e solidária.

Ser referência das cooperativas de crédito solidário 

do Brasil atuando em prol da agricultura familiar.

• Democracia

• Transparência e confiança

• Cooperação e solidariedade

• Ética e profissionalismo

• Articulação com os movimentos populares

• Governança pelos agricultores familiares

• Sustentabilidade institucional

Missão

Visão

Valores



cresolsicoper.com.br4

Criada há mais de 20 anos, a Cresol é uma instituição cooperativa 

comprometida com o crédito rural solidário. Além da oferta de serviços 

financeiros, busca proporcionar o fortalecimento e a inclusão social de 

todos que dela fazem parte. Constituída em formato de rede, a Cresol atua 

em diversas frentes a fim de garantir mais desenvolvimento e crescimento 

aos seus associados e às comunidades onde está presente.

A Cresol Sicoper, que integra a Cresol Confederação, conta com 21 

cooperativas singulares e 71 postos de atendimento. Juntos e por meio 

da gestão participativa, promovem a expansão e o fortalecimento do 

cooperativismo de crédito nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Organização do
Sistema Cresol Sicoper

Cresol Sicoper

Cooperativas Singulares

Cresol Baser Cresol Central SC/RS ASCOOB

Postos de Atendimento

Cresol Confederação
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Mais do que disponibilizar soluções financeiras, a Cresol Sicoper 

tem em sua essência a missão de oferecer crédito orientado para 

transformar sonhos em realidade. Para isso, consolidou uma 

importante rede de parceiros estratégicos, que tem como objetivo 

proporcionar o fortalecimento dos cooperados e das cooperativas a 

partir do desenvolvimento sustentável.

Diversas instituições e organizações das esferas pública e privada 

compõem a rede de parceria que a Cresol Sicoper desenvolve, entre 

elas, Banco Central do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), Banco Regional de Desenvolvimento 

do Extremo Sul (BRDE), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 

Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), DSI, Cecosol 

e Desjardins, Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito 

(FGCOOP), Cresol Confederação, Unicafes, Sescoop, Anbima, 

Confebras, movimentos sindicais e demais organizações ligadas ao 

cooperativismo, à agricultura familiar e à economia solidária.

As diferentes soluções oferecidas através dessas parcerias 

possibilitam a Cresol Sicoper aumentar a cada dia a confiança junto 

aos associados e consolidar-se no mercado financeiro como uma 

instituição que caminha constantemente em direção ao futuro.

Rede de 
Parceria
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Em 2017, o cooperativismo de crédito rural e solidário promovido 

pelo Sistema Cresol Sicoper mostrou novamente sua força. As 

grandes conquistas obtidas após 365 dias de trabalho ressaltam o 

avanço e o fortalecimento das cooperativas e, consequentemente, de 

seus cooperados.

O número de associados ultrapassou os 100 mil, representando uma 

marca histórica para o Sistema. Além disso, outros importantes 

resultados também reforçam a solidez da Cresol Sicoper: mais de 

R$ 976,3 milhões em Ativos Totais, mais de R$ 514,4 milhões em 

Depósitos Gerais, mais de R$ 178 milhões em Patrimônio, mais 

de R$ 375 milhões em Crédito com Recursos Próprios e R$ 568,6 

milhões em Crédito com Recursos de Repasses.

Resultados 
Econômicos

Para alcançar esses resultados, a Cresol Sicoper pauta suas ações em 

valores como democracia, transparência, cooperação, solidariedade e 

sustentabilidade. Além disso, prima pela valorização e profissionalização de 

seus colaboradores e o fortalecimento de vínculos junto aos seus associados, 

para que todos cresçam igualmente, de forma sustentável e solidária.

Neste sentido, a Cresol Sicoper apresenta um constante crescimento,

o qual é reflexo da soma de forças de suas unidades, que vêm ampliando o 

número de postos de atendimento e diminuindo as cooperativas singulares, 

num viés de fortalecimento e proximidade com os associados.

Evolução

Ano

Número de Sócios

Postos de Atendimento

Cooperativas Singulares

2014

73.585

56

27

2015

83.461

61

27

2016

93.508

66

24

2017

102.110

71

21
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Sobras do Exercício

Remuneração Anual ao Capital

R$ 17,4 milhões

R$ 2,2 milhões

Economia nas Operações de Crédito

Custos na Cresol

Custos no Mercado

R$ 93,6 milhões

R$ 142,8 milhões

Fundos Legais e Estatutários R$ 10,7 milhões

Distribuição aos Sócios R$ 4,5 milhões

R$ 49,2 milhões

Ganho com Aplicação Financeira

Remuneração paga pela Cresol

Remuneração se aplicado na Poupança R$ 26,6 milhões

R$ 38,9 milhões

R$ 12,3 milhões

Cumprindo com a premissa do cooperativismo de ofertar

soluções financeiras completas e competitivas, além dos 

Resultados Econômicos, a Cresol Sicoper apresenta os Resultados 

Financeiros provenientes das sobras geradas através da utilização 

dos produtos e serviços pelos cooperados. Juntos, esses resultados 

somam R$ 78,9 milhões, sendo R$ 29,7 milhões em ganhos e

R$ 49,2 milhões em economicidade.

Resultados 
Financeiros
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Em 2017, o Sistema Cresol Sicoper obteve 17,4 milhões em sobras, 

resultantes da participação econômica dos cooperados em suas 

cooperativas, por meio da utilização dos produtos e serviços 

disponibilizados. Direta ou indiretamente, esse montante de 

sobras reverte aos associados e suas comunidades, seja por meio da 

preservação do poder aquisitivo das quotas-partes perante os efeitos 

da inflação; de recursos para o desenvolvimento das atividades 

da cooperativa; concessão de novos créditos e assistência técnica, 

educacional e social aos cooperados e seus familiares, ou ainda reverte 

no incremento às quotas-partes dos cooperados.

Efeitos Sociais 
dos Resultados
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Para a Cresol, ações sociais são sinônimos de cooperação. É por isso 

que o relacionamento com os associados e com a comunidade vai 

muito além dos produtos e serviços ofertados. Tendo como missão a 

construção de novos saberes e visando o desenvolvimento regional de 

forma sustentável e solidária, a Cresol Sicoper assume o compromisso 

da atuação constante nas comunidades onde está inserida.

Através de diversos projetos e atividades, como campanhas de 

educação financeira, apresentações artísticas, eventos esportivos 

e culturais, a Cresol Sicoper coopera com a evolução de crianças, 

jovens, adultos e idosos, proporcionando mais conhecimento e 

novas oportunidades para todos. Isso demonstra que a preocupação 

e a verdadeira essência do sistema vão muito além de resultados 

financeiros, abrangendo também o crescimento dos indivíduos.

Por meio de programas com a comunidade, as cooperativas 

Cresol identificam as necessidades de cada público estratégico e 

desenvolvem programas em parcerias com outras organizações para 

oportunizar conhecimento e qualificação pessoal e profissional, além 

de integração e valorização. Os beneficiados acabam retribuindo 

com a cooperativa, seja através de financiamentos ou até mesmo pela 

fidelidade na instituição financeira. Com isso, a Cresol cumpre sua 

missão enquanto instituição solidária e fica cada vez mais presente 

nas comunidades onde atua.

Relação com as 
Comunidades
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Os consórcios ofertados pela Cresol 

contribuem com o planejamento e a 

realização dos sonhos dos associados de 

forma cooperada e segura. São diversas 

opções de cotas com parcelas que se adaptam 

às necessidades dos cooperados.

Consórcios 
Cresol

Cartas Adquiridas 
pelos Cooperados
127

Valor das Cartas:
R$ 4.933.539,00

Cartas contempladas:
31



Através de corretora própria, a Cresol Sicoper garante soluções 

que oferecem proteção e bem-estar aos seus associados e 

familiares. São diversas linhas disponíveis, como seguro de 

vida, residencial, empresarial, para automóveis, granizo para 

plantações, máquinas e equipamentos, benfeitorias rurais, 

frotas, entre outras, com assistência e acompanhamento.

Acompanhando o crescimento do Sistema, a operacionalização 

de seguros também registrou resultados expressivos em 2017, 

com um crescimento de 33% em comparação ao ano anterior.

Seguros Cresol

Valor em Prêmio: 

R$ 21.054.062,30
Total de Patrimônio 
Segurado
R$ 6.081.992,41
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Consolidada como uma instituição financeira 

cooperativa solidária, a Cresol Sicoper confia 

e valoriza o trabalho de seus diretores e 

colaboradores, pois entende que cada pessoa é 

fundamental para o progresso do todo. É através 

da soma de forças e de diferentes ideias de suas 

equipes que consegue oferecer mais facilidade, 

mais benefícios e melhores resultados para seus 

associados.

No Sistema Cresol Sicoper, a busca pela 

excelência no trabalho caminha lado a lado com 

o reconhecimento de seus integrantes. Por isso, 

muito mais do que propiciar o essencial à realização 

das atividades, a Cresol oferece benefícios como 

vale-alimentação, plano de saúde, plano de 

cargos e salários, capacitações, entre outros, que 

motivam o colaborador e permitem que ele evolua 

constantemente, oferecendo mais à cooperativa e 

aos cooperados. 

Em 2017, a Cresol Sicoper fechou o ano contando 

com 74 colaboradores na sua Central e outros 571 

nas cooperativas singulares; bem como 5 diretores 

na Central e 102 nas cooperativas singulares.

cresolsicoper.com.br12

Colaboradores 
Cresol



fb.com/centralcresolsicoper 13

Para garantir que todos os princípios do cooperativismo 

sejam sempre honrados, especialmente o 5º, que diz 

respeito à educação, formação e informação dos membros 

das cooperativas, o Sistema Cresol Sicoper promove 

constantemente cursos e capacitações para suas equipes.

As formações, realizadas de forma presencial ou a 

distância, contribuem para o desenvolvimento pessoal dos 

indivíduos que representam a marca Cresol e asseguram 

que os valores da instituição, bem como as vantagens do 

cooperativismo de crédito solidário sejam transmitidos aos 

mais de 100 mil associados do sistema. 

Qualificação 
Pessoal e 
Profissional

• Parceria com o Desenvolvimento 

Solidário Internacional (DSI) – 

Cooperativa Cecosol – Desjardins, 

que permite uma análise técnica de 

cooperação nas áreas de finanças e 

assessoria.

Todas as iniciativas são realizadas através de 

importantes parcerias, garantindo qualidade, 

diversidade e excelência nos conteúdos abordados. 

Entre elas, destacam-se:

• Parceria com o Instituto de 

Formação do Cooperativismo 

Solidário (Infocos), que oferece 

capacitação para agricultores familiares, 

colaboradores e dirigentes do Sistema 

Cresol, através da formação em 

cooperativismo por meio da plataforma 

de educação a distância.

• Parceria com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop), que 

promove a formação e a qualificação de 

colaboradores, Diretores Executivos, 

Conselheiros Administrativos e Fiscais e 

novas lideranças.



Em 2017, as formações envolveram 

temáticas variadas e diversos 

profissionais e dirigentes. Ao todo, 

foram 25 ações de capacitação, 

envolvendo 1.060 participantes.
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Proporcionar maiores vantagens e facilidades 

aos seus associados está na essência do Sistema 

Cresol Sicoper. Por isso, todos os anos novas 

campanhas são desenvolvidas a fim de estimular 

o cooperativismo de crédito, oferecendo 

diferenciais e benefícios aos cooperados, visando 

à consolidação sistêmica.

São ações adequadas às necessidades de cada 

público e que buscam facilitar e promover 

melhorias na vida da população rural e urbana. 

Todas as campanhas, sejam elas de valorização 

cooperativista ou promocionais, fazem parte de 

um propósito maior de fomentar a economia local 

e fortalecer a Cresol.

Campanhas
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Com o objetivo de valorizar os associados e incentivar 

as movimentações financeiras nas cooperativas e postos 

de atendimento, a Cresol Sicoper realizou, em 2017, a 3ª 

edição da Campanha Sonho de Prêmios Cresol. Desde sua 

instituição, a ação já contemplou mais de 630 associados, 

totalizando mais de R$ 1,5 milhão em prêmios.

Para participar, o associado deve utilizar produtos e serviços 

disponibilizados pela Cresol e efetuar movimentações 

financeiras que dão direito a cupons para concorrer 

aos prêmios. Na edição 2017/2018, foram sorteados 

296 prêmios, sendo 90 fritadeiras, 90 televisores, 90 

condicionadores de ar, 25 motos e 1 automóvel Amarok, 

beneficiando centenas de associados que acreditam, apoiam 

e investem no cooperativismo de crédito solidário.
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Em 2017, a Cresol Sicoper deu continuidade à campanha de 

educação financeira “Mesadinha e Sua Turma”, através de palestras 

para crianças e adolescentes, produção de gibi e quebra-cabeça, 

concurso cultural, ação comercial e um hotsite interativo.
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Lojinha do Mesadinha

Lançada em 2017, a “Lojinha do Mesadinha: deposite 

e ganhe a coleção da turminha” busca fomentar a 

importância de poupar, através de depósitos a prazo 

cooperativo.  A campanha permite o ganho da moeda 

fictícia “Fortuninha”, a qual possibilita a troca por brindes 

personalizados, como cofrinhos, bolas, squeezes, cubos, 

cadernos, pelúcias e pen drives.

Hotsite Mesadinha e Sua 
Turma

Com uma linguagem simples, um visual atrativo e 

navegação intuitiva, o hotsite do Mesadinha e Sua Turma 

reúne, em um só lugar, informações sobre os personagens, 

vídeo e áudio, as campanhas e materiais educativos para 

download, além de dicas sobre economia para os pequenos. 

Assim, os personagens da turminha ganharam um novo 

canal de interação e divulgação de seus conteúdos.



Concurso Cultural

O “Concurso Cultural Mesadinha e Sua Turma: Selfie 

Premiada” teve como objetivo incentivar a criatividade, 

destacando a importância de poupar e economizar, 

envolvendo a comunidade local. Crianças de até 10 anos 

puderam participar do concurso enviando uma foto com os 

cofrinhos da turminha e uma frase com as palavras poupar, 

Cresol e divertir. As 3 melhores fotos foram premiadas com 

PlayStation 4, Tablet e Roller Patins, respectivamente.

1º

2º

3º
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Campanhas Comerciais
A Cresol Sicoper promove campanhas comerciais com o intuito 

de divulgar linhas de crédito e benefícios dos produtos e serviços 

ofertados aos associados.

Em 2017, as ações realizadas foram:

Cartão CresolCard para compra de materiais escolares 

Lançamento do cartão CresolCard para a aquisição de materiais 

escolares.

Produtos e serviços para Pessoa Jurídica

Divulgação de soluções que facilitam a gestão e aumentam a 

rentabilidade das empresas. 

Crédito habitacional

Divulgação da linha de crédito habitacional para reformas ou 

construção de imóveis. 

Cartão CresolCard para compra de presentes de fim de ano 

Divulgação e incentivo do uso do cartão para a realização dos sonhos 

de Natal. 
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• Transferência Eletrônica 
  Disponível  (TED)

• Recarga de Celular

• Aplicação e Resgate de   
  Investimentos

• Pagamento de Boletos e 
  Arrecadações

Inovações Tecnológicas
Seguindo a tendência do mercado financeiro associada às demandas dos 

cooperados, a Cresol busca constantemente evoluir na oferta de soluções 

financeiras qualificadas. Entre as novidades lançadas em 2017, destacam-se:
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Mapa de 
Abrangência

SC | RS
MS | PE
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